
  

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE OÚ 
 

SLOVO ÚVODEM 

Vážení spoluobčané, 
letní prázdniny se nám 
kvapem blíží. Je nás 
hodně, kteří se již ne-
mohou dočkat těch pár 
volných dní, kdy nechá-
me zapomenout na sta-

rosti a stres, které dennodenně prožívá-
me. Jinak tomu není ani u zaměstnanců 
naší obce. Věříme, že jsme doteď alespoň 
trošku přispěli k Vaší dobré náladě spolu-
organizací kulturních a společenských ak-
cí, kterými byly 25. ročník Středočeské-
ho folklorního festivalu „Tuchlovická 
pouť“, 1. ročník Tuchlovických piv-
ních slavností a oslava 90-ti let založe-
ní fotbalového klubu AFK Tuchlovice 
(po uzávěrce), která byla letos uspořádána 
společně s dětským dnem. Na akce, kte-
ré proběhly do uzávěrky tohoto čísla, od 
Vás přijímáme jen pozitiva a jsme tomu 
rádi. Chceme poděkovat všem, kteří se na 
úspěších podíleli. Seznam všech obětavců, 
dobrovolníků a nadšenců pro věc by byl 
hodně dlouhý, a kdo si jednou zkusil zor-
ganizovat podobnou akci, ví, kolik práce a 
odříkání je s tím spojeno.  Velké díky patří 
všem členům organizačních týmů a dalším 
lidem, kteří se pohybují kolem nich. Jsou 
to Čtyřlístek, Letní kino Tuchlovice a 
AFK Tuchlovice. Za mou osobu děkuji 
zaměstnancům Obce Tuchlovice, kteří 
v areálu letního kina strávili mnoho hodin 
spojených s vlastní přípravou akcí a ná-
sledným úklidem. Samozřejmě velké po-
děkování patří i kolegyním na obecním 
úřadě. 
 

Děkujeme, děkuji 
Obec Tuchlovice 

Mgr. Jaroslav Pošta, starosta obce

 

INVESTIČNÍ AKCE V TUCHLOVICÍCH A 
V MČ SRBY 

O průběhu investičních záměrů a akcí Vás budeme informovat průběžně 
v každém vydání Tuchlovických novin, protože se jedná o proces, který 
se v čase vyvíjí a stává se, že je někdy nutné celý proces posunout z dů-
vodu pozdržení vydání pravomocného rozhodnutí ke stavbě, jindy 
z důvodu změny dotačních podmínek, anebo jen proto, že dodavatelé 
mají vyčerpanou kapacitu svých služeb. Poslední dobou se nám stává, že 
se do výběrového řízení přihlásí jen jeden dodavatel. Od ostatních samo-
správ z našeho okolí máme dokonce informace, že musely výběrové říze-
ní opakovat, protože se nikdo nepřihlásil. Doufejme, že nás tato hořká 
zkušenost v brzké době nečeká. Abychom tomu předešli, rozhodli jsme 
se zadávat veškerá výběrová řízení (i malého rozsahu, což není zákonná 
povinnost) na profil zadavatele a současně oslovovat nám známé dodava-
tele staveb. 
Bohužel nebo bohudík (podle toho, jak se na věc díváte) se nám stalo, že 
se čtyři plánované stavby z výše uvedených důvodů „seběhly“ do blízké 
lokality a do shodného času realizace. Pro rekonstrukci ul. Školní do ob-
dobí prázdnin jsme se rozhodli úmyslně, a to především z důvodu bez-
pečnosti žáků mateřské a základní školy. Původně již měla stavba probí-
hat, ale jsme přesvědčeni, že v období prázdnin bude na rekonstrukci 
vhodnější doba. Jistě budete částečně omezeni ve svých každodenních 
činnostech, ale během července a srpna by měla být většina akcí dokon-
čena, proto Vás žádáme o porozumění.  
Jaké stavby nás během prázdnin čekají: 

- rekonstrukce komunikací ul. Mírová a P. Bezruče (ta navazuje na 

ul. Školní) 

- rekonstrukce silnice a stavba chodníku v ul. Školní 

- rozšíření školní jídelny  

- nová obslužnost (cesta pro pěší) do mateřské školy (mapka 

v jiném článku) 

- zateplení bazénu u základní školy (výběrové řízení proběhlo po 

uzávěrce čísla) 

- výstavba míst pasivního odpočinku - křížky „U kaštanu“, „U hřbitova“ a 

Kaple sv. Floriána 

U poslední jmenované akce již máme zrekonstruované vlastní křížky, če-
hož jste si určitě všimli. Doufáme, že se Vám změna líbí. Rekonstrukce 
kapličky a stavba míst pasivního odpočinku bude probíhat v následujících 
měsících.  
 

Mgr. Jaroslav Pošta, starosta obce  
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STAVBA NOVÉHO PAVILONU ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

V minulém čísle Tuchlovických no-
vin jsme Vás informovali i tom, že 
Obec Tuchlovice obdržela od Minis-
terstva financí dotaci na stavbu no-
vého pavilonu základní školy. Po vý-
běrovém řízení, které jak doufáme 
bude úspěšné z hlediska nabídek, se 
zaměříme na vlastní stavbu. Ta by 
měla začít v říjnu. Pro rok 2018 nám 
ministerstvo uvolní necelých 1,3 mil. 
Kč, pro rok 2019 už částka dotace 
přesáhne 24 mil. Kč. Během prázd-
nin by měl být dokončen nový vchod 
do mateřské školy (plánek přikládá-
me), který je nutno vybudovat 
z důvodu bezpečného vstupu dětí a 
rodičů. Další informace k celé stavbě 
naleznete na webu obce, MŠ a ZŠ a 
na jejich vývěskách. 

Jaroslav Pošta, starosta obce  

 

SETKÁNÍ SE STAROSTOU A MÍSTOSTAROSTKOU 

Opětovně Vám nabízíme termíny se-
tkání s vedením obce nad otázkami, 
které Vás nejvíce tíží (např. pošta 
Partner), chcete jen něco upřesnit ne-
bo se na něco zeptat. Nový formát 
diskuze s občany „Vaše otázky – naše 
odpovědi“ jsme poprvé zavedli 
v prvním čtvrtletí roku 2017. Tehdy 

se však tato novinka neuchytila. Dou-
fáme, že rok 2018 bude v tomto smě-
ru úspěšnější. Byli bychom rádi, po-
kud nám dopředu zavoláte a upřesníte 
téma a čas schůzky. Termíny středeč-
ních schůzek: 27. června, 25. červen-
ce, 29.  srpna a 26. září. Čas schůzek 
je vždy od 15:00 do 17:00 hodin. Sa-

mozřejmě jsme připraveni Vaše dota-
zy zodpovědět i v běžných úředních 
hodinách. Je však lepší si schůzku 
předem domluvit, mohlo by se stát, že 
nebudeme přítomni.  

Jaroslav Pošta, starosta obce  

  OZNÁMENÍ PRO OBČANY  

- Opětovně žádáme občany, kteří mají pronajaté hro-

bové místo na našich hřbitovech, aby neodkládali ná-

doby, vázy ani jiné předměty za hroby. Při údržbě ze-

leně může dojít ke zranění osob nebo poškození 

daných předmětů, hrobů nebo techniky.  

- Nádoba na použité tuky v Srbech. Z důvodu neustále 

se opakujícího vhazování   nevhodného odpadu do té-

to specifikované nádoby, byla nádoba na použitý olej 

vrácena zpět do ohrady a tento druh odpadu bude 

možné odevzdávat v den sběru velkoobjemového od-

padu (tj. úterý před první středou v měsíci.) 

- Upozornění pro občany, kteří stále nestihli zaregistro-

vat, že v obci existuje sběr velkoobjemového odpadu.  

Je to vždy první středu v měsíci (nyní 6.6.2018) od 

14.00- 17.00 ve dvoře OÚ ( V Srbech v úterý před 1. 

středou v měsíci 16.00 – 17.00). Žádáme proto všech-

ny naše občany, aby nepotřebný velkoobjemový od-

pad ze svých domácností odkládali v tento určený den 

na toto určené místo a ne ke kontejnerům, které jsou 

určeny pro sběr separovaného odpadu (plast, papír, 

sklo, kov). Přece nechceme žít v obci, která místy vy-

padá jako skládka odložených věcí.  

-  Dále byly přidány kontejnery na plast a sklo na stano-

viště v ulici Školní, Na Stráži a v Srbech, ale dokud 

nebudeme papír a plast zmačkávat na menší rozměr, 

tak nikdy nebude kontejnerů dostatek. .     

- Na základě vyhlášené ankety budou během měsíce 

června dodány kompostéry. Po telefonické domluvě 

na OÚ se mohou případní další zájemci ještě připojit 

do této akce. Věříme, že už nebude nikde v blízkém 

okolí obce odkládán bioodpad, vždyť skoro všechny 

domácnosti již mají biopopelnice a nyní budou navíc 

dodány kompostéry. 

Obecní úřad 
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TUCHLOVICKÝ PROJEKT „POŠTA PARTNER“ 

Vážení spoluobčané, 
tímto dokumentem Vám podáváme stručné vysvětlení k situaci ohledně pošty 
v naší obci. Bližší informace Vám podáme v kanceláři OÚ nebo na našich pra-
videlných schůzkách, o kterých se zmiňujeme v jiném článku. Veškeré informa-
ce, které v tomto článku uvádíme, se dají snadno ověřit dokumenty, které obec 
má k dispozici, popř. je pravdivý článek v Kladenském deníku, a to včetně 
zkušeností z okolních obcí. Článek naleznete na adrese: 
 https://kladensky.denik.cz/zpravy_region/prechod-na-postu-partner-nemusi-
byt-vzdy-prochazkou-ruzovym-sadem-20180328.html (duben 2018). Postačí 
však si do vyhledávače na stránkách Kladenského deníku zadat „pošta partner“. 
Nepodléhejte proto, prosím, informacím, které se nezakládají na pravdě a nejsou 
z ověřených zdrojů. 
 
Informace, které si můžete ověřit: 

• Projekt České pošty „Pošta Partner“ je zaměřen na menší obce, ve kterých 
má Česká pošta svoji pobočku tzv. „jednopřepážkové a dvoupřepážkové poš-
tovní úřady“. Jde o tzv. „franšízu“ – tuto formu podnikání upřesňujeme na 
webu obce v dokumentu „Stát se zbavuje pošt“. 

• V červnu 2016 byla obec oslovena s nabídkou České pošty a.s. k přistoupení 
k tomuto projektu a přenesením tak velké části zodpovědnosti a souvisejících 
nákladů na obec samotnou. 

• Zastupitelstvo obce tuto nabídku jednomyslně odmítlo, a to z důvodu vyso-
kých provozních nákladů. Hrubý odhad těchto nákladů se pohyboval mezi 
400 tis. – 500 tis. Kč ročně.  

• Česká pošta slíbila zaslání nových podmínek projektu od 1. 7. 2016, 
k čemuž však nedošlo.  

• V srpnu 2017 obec obdržela následující mail:  
„Vzhledem k negativnímu stanovisku obce o provozování pošty Partner, byla ve Vaší obci 
vyvěšena Výzva pro zájemce o provozování pošty Partner v obci Tuchlovice a současně bu-
dou zahájeny kroky k zajištění vhodného smluvního zástupce pro provozování pošty Partner 
ve Vaší obci“. 

• V zájmu udržení stávajících podmínek pro provoz poštovních služeb Rada 
obce nabídla:  

- subjektům zapojených do programu Pošta Partner nájem v současných pro-
storách pošty jen za 1Kč/měsíc do konce roku 2018 s možností prodloužení 
o další rok v případě, že služby budou bezproblémově fungovat. (Tuto na-
bídku nový partner České pošty později odmítl). 

- přistoupení k partnerství s Českou 
poštou a.s., avšak za podmínek na-
vržených Sdružením místních sa-
mospráv České republiky, podle 
kterých by měl stát hradit 75 pro-
cent celkových nákladů. (Obec by do-
plácela cca 200 tis. Kč ročně) 

• Bez ohledu na snahu nalézt ro-
zumný kompromis, Česká pošta s.p. 
podepsala smlouvu na poskytování 
těchto franšízových služeb s třetí 
osobou.  

• Současný provoz na adrese Ná-
městí č.p. 105 byl zahájen 3.5.2018  

 
Další velice důležitá informace:  
Celý proces přechodu na Poštu part-
ner se vůbec netýkal a jakkoliv nepo-
stihoval poštovní doručovatelky 
(popř. doručovatele současné i bu-
doucí), kteří vždy byli, jsou a zůstanou 
zaměstnanci České pošty s.p. 
Česká pošta s.p. bude i nadále po-
stupně měnit menší pošty (jednopře-
pážkové  a dvoupřepážkové) na Poštu 
partner.  
Doufejme, že přes počáteční pro-
blémy tuchlovického provozu, 
s kterými se Pošta partner potýká, se 
vše vrátí do zajetých kolejí a všichni 
budeme spokojeni. Dobrou zprávou 
je, že jsou rozšířeny otevírací hodiny, 
tj. každý den do 19.00 a dokonce i 
v sobotu do 11.00 hodin. 

za Radu obce Tuchlovice 
Mgr. Jaroslav Pošta, starosta  

 

Zveme všechny dobrovolníky, kteří se s námi zúčastnili loňského sázení 
stromků na novém sjezdu cyklostezky za hřbitovem a za ,,cihelnou“ na slav-
nostní pojmenování vysázených stromků a připevnění  cedulek s názvem 
stromu a jmény zahradníků. Sejdeme se 28.června 2018 za hřbitovem 
v 16.00 a za cihelnou v 17.00. Nářadí máme připravené, vy přijďte jen 
s dobrou náladou. 

 

OHLÉDNUTÍ ZA 1. ROČNÍKEM TUCHLOVIC-
KÝCH PIVNÍCH SLAVNOSTÍ.  

V sobotu 19.5. se milovníci dobrého piva z širokého okolí sešli v areálu letního 
kina v Tuchlovicích. Konal se tu první ročník pivních slavností a jak se zdá, dle 
ohlasů návštěvníků, nebude zřejmě poslední. Úspěch slavností stál na několika 
pilířích. Prvním z nich byla zajisté účast vybraných pivovarů. Jmenovitě své za-
stoupení měl Rodinný pivovar Zichovec, Pivovary Máša, Černý Potoka, Loun-
ský Žejdlík, Strašák, Falkon, SQBRU, Trilobit a také Pivárium z Nového 

 
Strašecí. Hlasování o nejoblíbenější 
pivovar vyhrál s náskokem ten ze Zi-
chovce. Také se u něj během dne tvo-
řily nejdelší fronty. Dále chutnalo nej-
více u stánků řevničovského pivovaru 
Máša a pivovaru Trilobit.   
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  KULTURA 

Celkem bylo vytočeno přes 2500 l pi-
va, nejvíce z toho ležáků. Dalším dů-
ležitým pilířem byla vystoupení kapel 
a interpretů nejrůznějších žánrů. Ve 
velkém stylu začala kapela Brutus, 
která je, nejen v našich krajích, legen-
dou. Jejich známé melodie rozezpíva-
ly mladé i starší a naplněné hlediště 
s nadšením aplaudovalo po každé 
písni. Poté nastoupilo uskupení Bílá 
Nemoc, které udrželo diváky ve varu 
a předvedlo kvalitní vystoupení, které 
diváci ocenili. Následně přišel čas na 
dvě kapely z okolí, konkrétně Radyjá-
tor a Stuck in Mind. Dřetovičtí Ra-
dyjátoři zahráli poctivý bigbeat, který 
se divákům líbil. To Stuck in Mind 
byli mnohdy ostřejší a nejen pro své 
skalní fanoušky ukázali energickou ga-
rage-punkovou show. Nejmenší se-
stava z hlediska počtu pobavila zřejmě 
nejvíce návštěvníků. Jednalo se o Duo 
Dominik Lomička a Bohuslav Ježek, 
kteří spolu s usměvavou kolegyní ne-
jen bravurně ovládali své nástroje, ale 
velmi vtipně bavili publikum svými 
nápaditě interpretovanými písničkami. 
Na závěr vystoupili sympaťáci 
z Čáslavi - Civilní Obrana. Ti zaujali 
texty, skvělým zvukem a napumpovali 
na konci dne návštěvníkům síly zpět 
do žil. Všem interpretům jsme moc 
vděční, jak se své role zhostili a pro 
možné budoucí ročníky nastavili lať-
ku velmi vysoko. Celým dnem prová-
zel skvělý Vít Hofman, který byl zá-
bavný, nenucený a stal se ozdobou 
slavností. K utišení hladu měli ná-

vštěvníci možnost vybrat si u velkého 
stánku například z kebabu, kýty či ji-
ných menších pochoutek. Opravdový 
labužnický skvost však připravili kluci 
z Hotdogs Brotherhood. Jejich vyla-
děné hotdogy hrály na chuťové po-
hárky stejně dobře jako vystupující 
kapely. Dále byla možnost ochutnat 
vína z Vinotéky pod Věžákem a dob-
rou kávu v dodávce Rebel's Coffee 
House. Vše výše zmíněné spolu 
s příjemným počasím a usměvavými 
návštěvníky tedy utvořilo finální pro-
dukt – Tuchlovické pivní slavnosti. 
Rádi bychom znovu poděkovali obci 
Tuchlovice za vstřícný přístup a pod-
poru a každému, kdo přiložil ruku 
k dílu a pomohl nám z obyčejné květ-
nové soboty udělat neobyčejné pivní 
slavnosti. Na závěr chceme složit po-
klonu laskavým sponzorům, kteří se 

nebáli investovat své peníze na udá-
lost, která zatím v Tuchlovicích ne-
měla obdoby, věřili nám a my naopak 
věříme, že své investice nelitují. Jedná 
se o společnosti Barfshop, Colsys, 
Kapamont, Edupress a Rodinný pi-
vovar Zichovec. Dále přispěli Intec 
Export a Import spol. s.r.o., sběrna U 
Rysů, Central Kladno, Hospoda Na 
Hřišti Simona Fraňková, Hospoda Na 
Mostě Lukáš Nosek, Michal Neuman, 
POSPITRANS, p. Hlavnička, Zdeněk 
Folprecht, Jiří Grosman a UniServis.  
Děkujeme za návštěvu a těšíme se na-
shledanou v letním kině. 
 
(Zdroj fotografií: archiv To-
máše Lince, Jiřího Leische a 
kapely Civilní Obrana)  

 

KÉŽ BY NÁM BYLO ZNOVU „PĚTADVACET“…ANEB, STÁLO 
TO ZA TO! 

 
Když je člověku dvacet pět let, bývá už 
na něco starý a na něco zase mladý. Ale 
především v tomto věku má už leccos 
za sebou,  má na co vzpomínat a záro-
veň má všechno ještě před sebou. 
Folklorní festival v Tuchlovicích letos 
oslavil své pětadvacáté narozeniny. 
Mnozí z nás „Tuchlováků“ s ním celou 
tu dobu žijeme a prožíváme s ním 
všechny starosti, snažíme se ho stále 
vychovávat, hýčkáme ho, děláme si 
hlavu s jeho nedostatky, zároveň se ra-
dujeme z každého jeho úspěchu. A byť 

se návštěvníkům festival ukazuje jen 
jednou v roce, věřte, že se na svou 
květnovou oslavu chystá celý rok. 
Všem svým vychovatelům, opatrovní-
kům, chlebodárcům či v neposlední řa-
dě i hostům tentokrát skutečně 
s velikou úctou poděkoval a to tím, jak 
se předvedl v plné parádě. 
Narozeninový dort, který festival do-
stal, byl upečený ze skutečných lahů-
dek, ozdoben párem dvou dokonale 
zralých třešniček. 
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Vy, kteří jste se na jeho oslavu nedo-
stavili, nechejte si vyprávět od těch, 
kteří tam byli, o co jste přišli. Vyprá-
vět by Vám mohli o dobrodružném 
zahájení celých  oslav, kdy se soubor 
„Haná“ z Velké Bystřice u Olomouce  
zaseknul na dálnici a páteční koncert 
v kostele ještě 20 minut po svém za-
čátku  byl stále bez muzikantů, kteří 
nakonec dorazili, vběhnuli do kostela 
a doslova s jazykem na vestě odehráli 
velmi milý koncert. „Dyleň“ 
z Karlových Varů měl podobné trable 
s dopravou zase od západu naší re-
publiky. Nicméně do Nového Strašecí 
na páteční pořad „Vítejte u nás“ do-
razil  nakonec  včas a společně 
s Hanou, rakovnickými „Borůvkami“, 
domácí „kapelkou Lístečku“ a „Čtyř-
lístkem“ muzikanti započali narozeni-
novou oslavu našeho festivalu už 
s plnou parádou. Byl to takový pěkný 
předkrm toho všeho, co se servírova-
lo v sobotu  a v neděli už přímo tady 
v Tuchlovicích. Ať už to byla dopo-
lední degustace na návsi, kdy se přida-
li třeba ještě „Jarošovci s Jarošáčkem“ 
z Mělníka. Hlavní dort sestavený z již 
zmíněných souborů se začal krájet 
odpoledne už v letním kině a byl 
ochucen navíc ještě „Rosénkou“ 
z Prahy a večer byl dozdoben první 
třešničkou „Spirituál kvintetem“. 
V neděli dopoledne se dort osvěžil 
ještě „Notičkami“ z „Řevnic“, dětmi 
z naší „mateřské školy“ nebo dobře 
uleželými  „Bejvávalo“.  A aby se do-
stalo na oslavě úplně na všechny, fes-
tival připravil po obědě kouzelné di-
vadlo „Víťi Marčíka“ a druhou – 
poslední třešničku VUS „Ondráš“ 
z Brna. 

 Tedy….byla to jízda! Škoda, že jste 
to neviděli. A Vám, kteří jste našemu  
festivalu přišli poblahopřát – Vám za 
něj DĚKUJEME. Ať už jste to Vy, 
kteří s festivalem žijete nejen v dny 
jeho narozenin (…Vy už se v těchto 

slovech najdete ☺ ), nebo Vy, ná-
vštěvníci-hosté, kteří přijdete festival 
oslavit svou přítomností v hledišti . 
Zkrátka udělali jsme společně všichni 

VELIKOU RADOST. A té není ni-
kdy dost!  
Tak hodně štěstí a za rok opět pojď-
me slavit. 
 
Vaši Čtyřlístci          
  

www.tuchlovickapout.cz 

  

 

Z TUCHLOVICKÉ KRONIKY 

Vraťme se do prvních poválečných let. Od 24. října 1920 
se obecním tajemníkem stal Antonín Pavelka, který tuto 
funkci vykonával až do konce roku 1940. 
 Po celý rok 1920 byl u nás ještě citelný nedostatek po-
travin, zvláště chleba, mouky, cukru, ale i brambor. Přídě-
ly masa byly také velmi malé. Rolníkům se stále ještě 
"rekvíroval" dobytek. Přesto se poměry pomalu, ale jistě 
zlepšovaly.  
 V roce 1921 se začalo s výstavbou družstevních domků 
se zahrádkami v jihovýchodní části obce, které se říkalo 
Nová čtvrtˇ, neoficiálně pak často "Rafanda". 
 V červenci 1921 se započalo s elektrifikací obce. Proud 
byl ještě velmi drahý. Proto ještě dlouhá léta svítily v 
mnoha domácnostech obce petrolejové lampy. 

 V květnu roku 1921 se v Praze ustavila Komunistická 
strana Československa. Ani Tuchlovičtí nezůstali pozadu. 
Ještě v květnu se konala v hospodě u Marešů veřejná 
schůze. Sál byl přeplněn účastníky, levici tu zastupoval 
Antonín Zápotocký, pravici pak Dr. František Soukup. 
Pro levici se vyslovila převážná většina členů sociální de-
mokracie. Současně si členové nově vytvořené strany za-
ložili vlastní Federovanou dělnickou tělovýchovnou jed-
notu (FDTJ) v Tuchlovicích. Měli jsme tedy v 
Tuchlovicích po celou dobu první republiky tři tělový-
chovné složky – Sokol, Dělnickou tělovýchovnou jednotu 
a Federovanou dělnickou tělovýchovnou jednotu. 
 V roce 1921 byly Tuchlovice připojeny na telefonní lin-
ky. V srpnu 1921 přijel na lánský zámek první prezident 
ČSR T. G. Masaryk.  
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V neděli 14. srpna uspořádali hold 
prezidentu republiky všechny obce 
Novostrašecka, tedy i mnoho Tuch-
lováků. Prezident T. G. Masaryk bý-
val pak v jarních i letních měsících 
častým návštěvníkem naší obce, kte-
rou projíždíval na koni. Řada našich 
občanů s ním mluvívala, když odpo-
vídali na otázky, které jim Masaryk 
kladl.   
 1. října 1921 byla v obci otevřena 
obecní knihovna. Počáteční knižní 
fond čítal 352 svazků, prvním kni-
hovníkem se stal učitel Adolf Kolář. 
 Od 11. října 1921 odešel do penze 
dosavadní policejní strážník Josef 
Korbel, jeho nástupcem se na dlouhá 
léta stal poslední tuchlovický strážník 
– policajt Josef Valenta. 

Helena Sokolová –  kronikář-
ka 

 

PÁLENÍ ČARODĚJ-
NIC V SRBECH
V pondělí 30. dubna 2018 proběhl již 
3. ročník pálení čarodějnic v Srbech 
„Na skále“. V krásném prostředí, po-
časí skvělé, všichni ve výborné náladě. 
Prostě naprostá pohoda. Děkujeme 
 všem, kteří se na přípravě této akce 
podíleli, dětem vytvořili úžasnou at-
mosféru a vymysleli různorodé  hry 
pro všechny věkové kategorie. Za od-
měnu a splnění všech soutěží dostal 
každý špekáček, který si opekl na ve-
dlejším připraveném ohništi. Věříme, 
že i příští rok se sejdeme opět v této 
sestavě nadšenců, kteří se snaží o ob-
novu kultury při různých akcích u nás 
v obci.  

Za všechny Láďa , Iva, Ra-
dek, Dita, Zdeněk , Jáří… 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Paní Jana Bočanová děkuje OÚ a 
všem přátelům za blahopřání 
k životnímu jubileu 
Děkuji OÚ Tuchlovice za bla-
hopřání k mým narozeninám. 
Ing Milan Štvrtňa 
Děkuji OÚ Tuchlovice za milé 
blahopřání k narozeninám. Velký 
dík za květiny a krásné dárky 
patří celé mojí rodině a kolegy-
ním v samoobsluze. Jana Fraň-
ková 
Pan  Jiří Sak děkuje obecnímu 
úřadu za milé blahopřání 
k narozeninám. 
Paní Ivana Pokorná děkuje 
obecnímu úřadu, rodině, přáte-
lům a všem známým za milé gra-
tulace k narozeninám 
Paní Blanka Vodičková děkuje 
obecnímu úřadu, rodině, přáte-
lům a všem známým za milé gra-
tulace k narozeninám 
Paní Bohuslava Bejčková děkuje 
obecnímu úřadu za milé blaho-
přání a dárek k 90. narozeninám. 
Paní Anna Lukavská děkuje 
obecnímu úřadu, rodině a zná-
mým za dárky a gratulace 
k životnímu jubileu. 
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CO SE DĚLO NA 
ZÁKLADNÍ ŠKOLE 

I letos jsme oslavili Den Země. Kaž-
dá třída se připojila jiným způsobem. 
6. A například uklízela, děti ze třetí 
třídy zpracovaly výstavu o globálních 
problémech, kterou instalovaly na 
nádvoří. Deváťáci se v hodině ma-
tematiky zabývali statistikami odpa-
dů.  
 24. 4. pobesedoval s žáky prvního i 
druhého stupně bývalý žák naší školy 
Jan Kratochvíl, loňský vítěz Velké 
pardubické. 
 V úterý 24.4. se vydali žáci 4. a 5.A 
třídy na exkurzi na letiště do Prahy. 
Přálo nám velké štěstí, neboť krom 
pěkného počasí vhodného na pozo-
rování letadel byl běžný dvouhodi-
nový průjezd přes areál letiště ještě 
oživen prohlídkou hangáru civilního 
letectví, kde děti měly možnost díky 
skvělým pilotům vidět zevnitř dva 
kalibrační letouny. Spoustu zajíma-
vých informací dětem předal výbor-
ný průvodce, vzhledem k nastupující 
turistické sezóně bylo na letišti 
opravdu na co koukat.                                                                             

Mgr. Jaroslava Fialová 

 25. 4. nejpilnější sběrači papíru 
z podzimního sběru navštívili ZOO 
Praha. Máme zde adoptovaná dvě 
zvířata, takže jsme využili volné 
vstupenky, které jsme od ZOO do-
stali. 
 26. 4.  se na sále konalo školní kolo 
Rubikonu. Rubikon je preventivní 
interaktivní program, který učí žáky 
zodpovědnému rozhodování 
a seznamuje je s rizikem sázení mla-
distvých. Po napínavém souboji zví-
tězilo družstvo z 9. A. 
 Ve čtvrtek 3. 5. žáci druhých tříd 
navštívili středisko ekologické vý-
chovy Toulcův dvůr v Praze. Pro-
gram byl zaměřen na hospodářská 
zvířata a jejich mláďata. Děti si tak 
přímým kontaktem se zvířaty pro-
hloubily své poznatky z hodin pr-
vouky. 

Mgr. Eva Abrhámová 

 Chcete znát odpovědi na otázky? 
Proč je Země kulatá? Co je to gravi-
tace? Jak vypadá vesmír? Tak se mu-

síte vypravit na Štefánikovu 
hvězdárnu v Praze, jako jsme to 
udělali my. V úterý žáci čtvrté a páté 
třídy zhlédli pořad ZEMĚ JAKO 
PLANETA, po jeho skončení měli 
na astronoma zvídavé otázky týkající 
se vesmíru. Někteří žáci z páté třídy 
překvapili svými znalostmi i erudo-
vaného lektora. Exkurze do 
hvězdárny dále pokračovala pro-
hlídkou kopulí s dalekohledy a byla 
zakončena ve stálé expozici. Dětem 
se na hvězdárně velice líbilo, získaly 
spoustu nových poznatků. Hezké 
počasí nám umožnilo i krátkou pro-
cházku po Petříně.  

Mgr. Venuše Kratochvílová  

 27.4. jsme navštívili s žáky 1.A a 
3.B v rámci Dne Země nedalekou 
Krušnou horu s rozhlednou Mámin-
ka. Po celou dobu nás po stezce do-
provázel pan Franče, který děti se-

známil s mnoha druhy lesních rostlin 
a stromů a vyprávěl jim zajímavosti o 
lese. Po sestupu z rozhledny si děti 
opekly špekáčky na připraveném oh-
ni. Počasí bylo nádherné, a tak jsme 
si výlet o to víc užili. 
 První květnový týden si žáci 1.A a 
3.B užívali školu v přírodě v krásném 
prostředí šumavského Churáňova. V 
okolí navštívili Churáňovskou roz-

hlednu, rašeliniště Malý Polec, Cha-
lupskou slať, hrad Kašperk a mnoho 
dalšího. 

Radka Šebestová 

 Stejně jako v jiných letech, i letos 
naše škola hostila účastníky Tuchlo-
vické pouti.  
 Návštěvy v Rudolfinu se staly již 
pravidelnými akcemi naší školy. 

Školní rok uzavřely dva vý-
chovné koncerty, které se ko-

naly 13. dubna a 2. května 2018. 
13.4.  jsme  zhlédli pořad pod ná-
zvem Kdopak by se bál filharmonie, 
který moderovala Anna Polívková. 
2.5. nás hudebníci zasvětili do růz-
ných druhů bicích nástrojů. Děti si 
některé  mohly vyzkoušet vlastno-
ručně. 
Velmi nás těší, že jsou tyto pořady u 
našich dětí tak oblíbené, že ani často 
nemůžeme vyhovět všem zájemcům. 
Michaela Křižanová, organi-
zátorka akcí 
 V květnu žáci druhého stupně již 
tradičně reprezentovali školu ve 
sportovní soutěži Pohár rozhlasu. 
 15. 5. se konala pro žáky osmých a 
devátých tříd exkurze do Terezína a 
na Milešovku.  
 15. 5. část žáků druhého stupně 
navštívila okresní soud v Kladně. 
 Naši budoucí prvňáčci se začínají 
při krátkých odpoledních aktivitách 
seznamovat s prostředím školy. 
 Děkujeme všem, kteří donesli papír 
na tradiční jarní sběr papíru. Letos 
jsme pomohli recyklovat více než 28 
tun této suroviny.  
 

Sestavila Mgr. Olga Kačen-
ková 
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OKÉNKO DO MA-
TEŘSKÉ ŠKOLY 

Ani mladší děti nelenily. V rámci téma-
tu " Můj domov, místo kde žiji" si vy-
razily Berušky na Haldu, z které bylo 
vidět celé okolí. V květnu se také chys-
táme na vzdělávací programy na Ča-
bárnu a čeká nás tradiční Akademie, 
tedy rozloučení s předškoláky. Rádi by-
chom touto cestou chtěli moc poděko-
vat paní Frömmelové, která věnovala 
školce finanční dar 10.000,- Kč. Pod-
nětem pro věnování daru jí bylo zapo-
jení školky do projektu " Zdravá školní 
jídelna". Tento dar bude použit ke Dni 
dětí, kdy si děti za vedení šéfkuchaře 
vyrobí každý svoji zdravou čokoládu. 
Děkujeme. 

Mgr. Šárka Dutkovičová 

 
 

INFORMACE  
   MĚSTSKÁ POLICIE NOVÉ STRAŠECÍ              

Tel.: 602 395 312                                                         
E-mail: mestska.policie@novestraseci.cz 
HASIČI 
(Jednotka dobrovolných hasičů Lhota) 
TEL.: 724 896 063                                                                                     
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO TUCHLOVICE         
Praktický lékař MUDr. Brejník :  
312 657 073               
Zubní lékařka MUDr. Jaklová: 
312 657 304 
Dětská lékařka MUDr. Bumbová :  
312 657 017 
web : http://mudrbumbova.webnode.cz 
Lékárna : 312 657 038 

POŠTA TUCHLOVICE 
TEL.:  954 227 302 
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: 
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 
Hasičský záchranný sbor 150 
Záchranná služba první pomoci 155 
Policie ČR 158 
Pohotovost - Elektrický proud 800850860 
Voda 840 121 121 
Plyn 1239 
 
Obecní úřad Tuchlovice nabízí následující služ-
by CZECH  POINT : 
Výpisy z katastru nemovitostí  
Výpisy z obchodního rejstříku  
Výpisy z živnostenského rejstříku 

Výpisy z rejstříku trestů  
Výpisy z bodového hodnocení řidiče 
Autorizovaná konverze dokumentů 
 

Úřední hodiny Obecního            
úřadu Tuchlovice :                       
Pondělí:  7:00 – 12:00  13:00 – 17:00 hod.  
Úterý:   7:00 – 12:00  13:00 – 15:00 hod.                   
Středa :  7:00 – 12:00  13:00 – 17:00 hod. 
Čtvrtek:  7:00 – 12:00  13:00 – 15:00 hod.                    
Telefon : 312 657 020  
E-mail :  outuchlovice@volny.cz                                 
Webové stránky: www.ou-tuchlovice.cz 
fb: Obec Tuchlovice a Srby - oficiální profil

 
Tuchlovické noviny vydává Obecní úřad Tuchlovice. Místo vydání: Tuchlovice 
Obecní úřad Tuchlovice,  IČO 00235041, U Staré školy 83, 273 02 Tuchlovice. Telefon: 312 657 020, e-mail: outuchlovice@volny.cz.   
Redakce a grafická úprava: Lucie Lédlová. Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři.                       
Datum vydání: 28.5.2018  Evidenční číslo: MK ČR E 22120                                                 
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